RAPORT PRIVIND CELE MAI IMPORTANTE 5 LOCURI DE
EXECUTARE PENTRU ANUL 2021

Prezentul raport a fost intocmit in baza art. 94, alin. 1 din Legea 126/2018 privind pietele
de instrumente financiare, a Regulamentului Delegat UE 2017/576 si a Regulamentului Delegat
UE 2017/565 . Normele legale mai sus mentionat impun firmelor de investitii care executa
ordinele clientilor sa publice pentru fiecare clasa de instrumente financiare, primele cinci locuri
de executie in ceea ce priveste volumele de tranzactionare in care au executat ordinele
clientilor in anul precedent si informatii privind calitatea executiei obtinute.
In tabelele de mai jos veti regasi informatii in legatura cu piata, volumul si numarul de
ordine executate prin intermediul Estinvest catre clientii de retail :
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In anul 2021, pentru a obţine cele mai bune executii ale ordinelor clienţilor, Estinvest a luat
in considerare o serie de factori, inclusiv pretul, costurile, viteza, probabilitatea de executare si
decontare, marimea si natura ordinului si orice alte consideratii relevante (cum ar fi impactul
pe piata si implicit costul tranzactiei). Cu toate acestea, cand a existat o instructiune specifica
furnizata de catre client, Estinvest a executat ordinul respectand instructiunea clientului. Toate
ordinele executate in anul 2021 au avut o instructiune specifica din partea clientului.
In cursul anului 2021 doi clienti profesionali au efectuat tranzactii astfel :
-

unul cu instrumente financiare actiuni exclusiv in locul de executare XCAN ;

-

unul cu instrumente financiare actiuni si instrumente de datorie exclusiv in locul de
executare XBSE .

Estinvest nu are legaturi stranse, conflicte de interese cu privire la locurile de execuţie
utilizate pentru executarea ordinelor. In anul 2021, Estinvest nu a facut nicio modificare in lista
locurilor de executare enumerate in politica noastra de executie.
In vederea executarii ordinelor primite de la clientii sai pentru locurile de executare la care
nu are acces, Estinvest a retransmis respectivele ordine catre un broker extern de executie .
Modalitatea de executare a ordinelor de catre Estinvest este realizata in concordanta cu
procedurile interne specifice si cu Politica de executare a ordinelor, document ce poate fi
consultat pe site-ul propriu .

Estinvest poate utiliza datele sau instrumentele referitoare la calitatea executarii, inclusiv
orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2017/575 numai in scopul
imbunatatirii calitatii executiei ordinelor primite de la clientii sai.
In anul 2021, Estinvest nu a utilizat serviciile unui furnizor de sisteme centralizate de
raportare instituit in temeiul art. 169 din Legea nr. 126/2018 (art. 65 din Directiva
2014/65/UE).

